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Parece mais do que é – e vai ter
de ser mais do que parece

Sim, é o fim das ilusões. Porque já não há ilusionismos no défice.
Mas também porque a utopia da reforma da Administração Pú-

blica sucumbiu. Esta proposta de Orçamento do Estado é um choque
com a realidade: naquela que é a“mãe”de todas as reformas, o Gover-
no baixou não apenas a fasquia –baixou os braços.Perdeu-se a oportu-
nidade.

Háprecisamenteumano,numaentrevistaaeste jornal,oministrodas
Finanças dizia:“O ano de 2007 será, de facto, o ano da grande reestru-
turação da Administração Pública.”Não foi. Em vez de reduzir a factu-
ra com o pessoal em 5,1%, como orçamentou, o Estado pagou mais
0,5%.Eoque fazem2008?Desceapenas1%,nãocompensandoodes-
vio anterior.

É justo reconheceromuitoque se fez,comooquadrodamobilidade,a
racionalizaçãodascarreiras,ocumprimentodaregrasaem-dois-entra-um,
redução do número de funcionários em 2007.Mas o nó górdio não desa-
tou.Nãohácompromissosquantoàavaliaçãodefuncionários.Easanun-
ciadas saídas amigáveis precisam de muito dinheiro para serem eficazes.
A não ser que sirvam para empurrar funcionários para a mobilidade.

Apesarda decepção na Função Pública,o Orçamento causa uma boa
primeira impressão.Os valores de défice são notáveis.Adescida do peso

da dívida pública é uma conquista.O crescimento da economia é ambi-
cioso.Enunciam-se causas sociais.Masa leituraaprofundadamostra lu-
zes menos fulgentes.

Primeiro: a redução do défice conseguiu-se através de uma carga fis-
cal que, ainda que ligeiramente, vai continuar a aumentar em 2008; e
através de uma redução do peso da despesa que perde fôlego no próxi-
mo ano.A despesa corrente primária vai subir 4,3%.Mais do dobro do
que cresceu em 2007. Isto tem um nome e esse nome não é nem conten-
ção nem consolidação. É facilitismo. Ou resignação. Ou incapacidade.

Segundo: o Orçamento demite-se de fazer política fiscal.Aquilo que
se insinua como medida social é apenas isso – uma insinuação, um con-
junto de acções pouco relevantes, incentivos cuja eficácia se desconhece
aPMEeà interioridade;ouofogofátuodeduplicaradeduçãoparapais
de filhos até três anos.

Hánoentantoumaenormeexcepçãoquemereceserreconhecida:oes-
tímulo à requalificação urbana. E o adiamento do fim dos tectos no IMI,
cujos aumentos iam causar o pânico a proprietários de imóveis em reava-
liação.A medida pode até ser eleitoralista (esses efeitos sentir-se-iam em
2009,anodeeleições)mas justa:éprecisogradualismonoaumentodoim-
posto que substitui a contribuição autárquica.

Terceiro: o crescimento económico.A previ-
são do ministro é boa e ele merece o benefício
dadúvidaquereclamaaoafirmarumvalormais
ambicioso do que o do FMI, que tem falhado
sucessivamenteasprevisõesparaPortugal.Ora,
o queTeixeira dos Santos nos está a dizer é que
em 2008 termina um ciclo de sete anos conse-
cutivos a perder terreno para a Europa. Certo?
Errado. Porque o ministro fez batota: foi opti-
mistaparaPortugalepessimistaparaaEuropa,
forçandoaconvergência (previucrescimentode
2,2%paraPortugale2,1%paraaEuropa,con-
tra a previsão da Comissão Europeia de 2,0%
para Portugal e 2,5% para a Europa).

Maishámaisoptimismosquestionáveisnes-
te Orçamento, como o da taxa de desemprego
eocrescimentodo investimento,àcustadospri-
vados e, no que toca ao público, reservado às
autarquias e às regiões. E a assunção da desor-
çamentação da Estradas de Portugal, que Bru-
xelas pode não aceitar.Tem,em contrapartida,
algumas almofadas, como as portagens nas
SCUT, as receitas de Cahora Bassa, as cativa-
ções e dotações orçamentais.

Este ministro sabe fazer Orçamentos. Não
usaRectificativosnemabusadereceitasextraor-
dinárias.Tem a força política de que se duvida-
vaquandofoinomeado.Conseguiuacabarcom
o trauma nacional do défice.

Este ano, preparou um orçamento compe-
tente mas sem rasgo. Faz pequenas concessões
sem tomar grandes opções. Afrouxa como o
corredor que desacelera o passo metros antes
da meta: já ganhou mas não bate recordes.

OGovernovenceuabatalhadodéfice.Mas
relaxou cedo de mais, entrando na boleia da
conjuntura.Até pode parecer bom para o País.
O perigo é exactamente esse.

editorial
Pedro Santos Guerreiro
Director

O que diz o Governo
pág. 5

Grandes números
págs. 6 e 7

Entrevista
Joaquín Almunia
págs. 8 a 10

Impostos
O que vai mudar
e a análise da
PriceWaterhouseCoopers
págs. 11 a 20

Onde o Estado
vai poupar
págs. 21 e 22

Onde o Estado
vai gastar
págs. 23 a 27

O défice e a dívida
págs. 28 e 29

Como se faz
o Orçamento
págs. 30 e 31

Ex-ministros
revelam segredos
págs. 32 e 33

Como era
no século XIX
págs. 34 e 35

Nós e a Europa
págs. 36 a 38

Guia para ler
o Orçamento
pág. 39

UMA EDIÇÃO EXTRA. Pela primeira vez, o Jornal de Negócios é publicado a um sábado. Decidi-
mo-lo por haver uma razão editorial fortíssima: o Orçamento do Estado mexe com a vida de
todos os portugueses. Somos a única publicação económica nas bancas no dia seguinte à apre-
sentação do OE, cumprindo um dinamismo de crescimento, em vendas e audiências, em todas
as frentes. Mais: um conjunto de patrocinadores decidiu investir nesta edição – e oferecê-la
a si, para que possa fruir deste trabalho. Preparámos-lhe uma edição exclusiva, incluindo uma
oportuníssima entrevista com o comissário europeu para Assuntos Económicos. Boa leitura.


